
 

Vozidlo  ELNAGH  PRINCE 46 s alkovňou,  FIAT  DUCATO X250   35 L 16V   2,3   

130hp  Multijet 

Cena   bez DPH / s DPH     42.012,-€  / 49.995,-€  

Možnost  odpočtu  DPH      ano  

  

Údaje o vozidle 

Rok výroby        VIII./2010    

Objem a Výkon        2300 ccm  /  130hp   

Tachometer        2950  km  

Farba         biela     

Počet  miest  na sedenie:      5 osôb     

Počet  miest  na spanie:      6 osôb  

Rozmer vozidla (dĺžka x šírka x výška):     7.093 x 2.350 x 3.100 mm   

Najväčšia prípustná celková hmotnosť F.1 (kg)   3.500 kg   

Hmotnosť s prevádzkovými náplňami (+/- 5%) (kg)  3.066 kg 

Hmotnosť nákladu (+/- 5%) (kg)     434 kg 

Najväčšia príp. hmotnosť brzd. prípojného vozidla O.1 (kg) 2.000 kg 

 

Nadštandardná výbava: 

Manuálna klimatizácia ; Tempomat;  Protišmykový systén ASR;  Airbag spolucestujúceho;   

Vstupné dvere s oknom Seitz 

 

Sériová  výbava: 

Posilovač riadenia ; ABS +el.regulátor  EBD ; Airbag vodiča ;  Elektrické ovládanie predných okien ; 

Centrálne zamykanie + imobilizér;  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ; AutoCaravan pneumatiky ; 

Súprava na rýchlu opravu pneumatík (Fix and Go); Plynový sporák  s poistkou ; Chladnička na tri zdroje 

(12V, 220V, plyn); Výmenné kazetové WC Thetford;  Toaleta s oddelenou sprchou ;  Bojler a kúrenie s 

rozvodom teplého vzduchu Webasto Air Top 3900 EVO; El.panel s indikáciu stavu bateriek a nádrží,   

Nádrž na pitnú vodu 100l;   Nádrž na odpadovú vodu 100l;   Vnútorná zásuvka 12V - 220V (3x) -  TV-SAT;  

Ohrievač vody s elektronickým zapaľovaním;  Externá schránka na plynové nádoby 2x13kg ; Okná s 

roletkami a so sieťkou proti hmyzu , Rebríky k posteliam, 

Príprava na autorádio;  Anténa na rádio;  Predné sedadlá s dvomi opierkami;  Ozdobné kryty pneumatík;  

Vyhrievané - elektricky ovládané spätné zrkadlá ; Biely predný nárazník;  Digestor v kuchyni ; Plynová 

trúba ;  Boiler 10l s el.štartovaním, Strešné okno s 3-rychlostným  ventilátorom;  Panoramatické strešné 

okno MIDI HEKI (50x70cm) - ručne otváravé ;  Panoramatické rohové okná;  Oddelovací  záves  medzi 

kabínou a obytnou časťou; Vonkajšie svetlo nad dverami;  Sprcha s pevnými dvermi; Strešné okno v 

kúpelni;  Vonkajšia zásuvka 12V , 220V  ,  TV-SAT;   LCD TV stena (príprava pre TV) s posuvnou doskou ;  

Sieťka proti hmyzu na vstupných dverách ;  Poťahy predných sedadiel zhodné s čalúdnením v obytnej 

časti;    Rampa do garáže (pre motocykel);  Bočný úložný priestor   

 


